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Internationalen 
 
Text: Eugéne Pottier 
Svensk text: Henrik Menander 
Musik: Pierre Degeyter 

 
Upp, trälar uti alla stater, 
som hungerns bojor lagt uppå. 
Det dånar uti rättens krater, 
snart skall utbrottets timma slå. 
Störtas skall det gamla snart i gruset. 
Slav stig upp för att slå dig fri! 
Från mörkret stiga vi mot ljuset, 
från intet allt vi vilja bli 
 
://: Upp till kamp emot kvalen. 
sista striden det är, 
ty Internationalen 
åt alla lycka bär ://: 
 
arbetare i stad, på landet, 
en gång skall jorden bliva vår. 
När fast vi knyta brodersbandet, 
då lättingen ej råda får. 
många rovdjur på vårt blod sig mätta 
men när vi nu till vårt försvar, 
en dag en gräns för detta sätta, 
skall solen stråla lika klar. 
 
://: Upp till kamp emot kvalen. 
sista striden det är, 
ty Internationalen 
åt alla lycka bär ://: 
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Dagordning distriktskongress 2020 
  
  

Kongressens öppnande kl. 10.00 
 
 

1. Kongressens offentlighet 
 

2. Fastställande av dag- och arbetsordning 
 

3. Gästerna har ordet 
 

4. Godkännande av ombudsfullmakter senast kl.13.00 
 

5. Val av kongressfunktionärer 
 a. Två ordförande   
 b. Två sekreterare  
 c. Två justerare    
 d. Sex rösträknare 
 e. Redaktionsutskott  
 

6. Behandling av verksamhets-  
och revisionsberättelse 
 

7. Beslut om ansvarsfrihet 
 

8. Riksdagsgruppens berättelse 
 

9. Regionsgruppens berättelse 
 

10. S-kvinnors, och SSU-distriktets berättelser 
 

11. Interpellationer/enkla frågor 
 

12. Val av 
 

a. Ordförande 
 

b. Fyra övriga ledamöter i verkställande utskottet, tillika 
ordinarie ledamöter i styrelsen 

 
c. Facklig ledare tillika ord. ledamot i styrelsen 

 
d. Studieledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen 
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e. Internationell ledare tillika adjungerad i styrelsen 

 
f. Tio övriga ordinarie i styrelsen 

 
g. Tre ordinarie revisorer, varav en siffergranskare tillika 

granskare av redovisning av lokalt partistöd 
 

h. Två ersättare för revisorerna 
 

13. Arvoden för styrelse och revisorer 
 

14. Valkretsar kongressombudsval 
 
15. Behandling av motioner 

 
16. Tid för protokolljustering 

 
17. Distriktsstyrelsens förslag 

  a. Distriktskongress 2021 
  

18. Kongressens avslutning 
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Förslag till 

A. Arbetsordning 

 

Hålltider dag 1 Kl. 09.00  Kaffe 
  Kl. 12.30–13.30 Lunch 
  Kl. 15.00  Eftermiddagskaffe 
 
Hålltider dag 2 Kl. 12.00-13.00 Lunch 
  Kl. 15.00  Eftermiddagskaffe 

 
 
 
Lördag  Kl. 10.00  Kongressöppning 

 
Gästerna har ordet 
 
Anförande av   
Partistyrelsens representant  
 
Kongresshandlingar 
 

Kl. 15.30  Utskottsarbete 
   
  Kl. 17.15  Tid för delegationsträffar 
 
  Kl. 19.00  Kongressfest 
 
 
Söndag  Kl. 09.00  Information  
    kommunikationsarbete  
 

Kl. 09.40 Kongressen fortsätter med 
motionsbehandling 
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B. Diskussionsordning 

 
1. Ordet begärs skriftligt hos tjänstgörande ordförande. 
 
2. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, fem minuter. 

För övriga med rätt att yttra sig, tre minuter, där icke kortare tid 
beslutas.  

 
3. Rösträtt i alla frågor äger endast valda ombud.  
 
4. Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer varje ombud, 

distriktsstyrelsens ledamöter, valberedningens föredragande, en 
föredragande revisor, partistyrelsens representant, riksdagsledamöter 
och anställd personal i distrikt och arbetarekommun. 

 
 Yttranderätt för övriga medlemmar avgörs av kongressen.  
 
5. De som inte varit uppe i talarstolen tidigare eller tillhör ett 

underrepresenterat kön får förtur i talarlistan 
 
6. Om fem personer av samma kön har talat i rad ska ordförande 

uppmärksamma detta och väcka frågan om streck i debatten.
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Verksamhetsberättelse för år 2019 

Partidistriktets styrelse avger följande berättelse för verksamhetsåret 2019. 

Förtroendevalda       

Verkställande utskottet tillika ordinarie ledamöter  
    
Isak From, Norsjö, ordförande   
Janeth Lundberg, Skellefteå, vice ordförande 
Hans Lindberg, Umeå 
Helén Pettersson, Umeå  
Lorents Burman, Skellefteå  
 
Adjungerad till VU har varit regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson, 
partistyrelsens ledamot Erik Bergkvist och Maria Lindberg, kassör. 

Facklig ledare 
 
Maria Mannberg, Umeå 190406 - 190913 
Robert Andersson, Skellefteå (adjungerad) fr.o.m. 190913  

Studieledare 
 
Björn Wiechel, Umeå 

Distriktsstyrelsens övriga ledamöter      
 
Erik Bergkvist, Umeå 
Gunnel Jonsson, Åsele 
Peter Olofsson, Umeå      
Anna-Lena Danielsson, Lycksele 
Patrik Nilsson, Robertsfors 
Karin Malmfjord, Storuman 
Mikael Lindfors, Norsjö 
Lars Ohlsson, Lycksele 
Johan Söderling, Vännäs 
Magnus Johansson, Vilhelmina  

  
Adjungerade: Jamal Mouneimne, Internationell ledare, Lotta Wiechel SSU, 
Veronica Berg, politisk sekreterare Regionen, Mehrana Bassami S-kvinnor, Erik 
Vikström Tro & Solidaritet, riksdagsledamöterna Åsa Karlsson och Fredrik 
Stenberg fr.o.m. 2019-12-20. 
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Sammanträden  
 
Distriktsstyrelsen har haft nio protokollförda sammanträden.  
Verkställande utskottet har under året haft fyra protokollförda sammanträden.  

Revisorer 
 
Auktoriserad revisor, Andreas Vretblom KPMG 
Eilert Carlsson, Umeå och Ulla-Maj Andersson, Nordmaling. 

Ersättare för revisorer                            
 
Margareta Rasmusson och Ulla-Britt Lindholm båda Umeå. 

Internationell ledare 
 

Jamal Mouneimne, Lycksele 

Valberedning vald 4 år (t.o.m. 2022) 
 

Thomas Fridh, Umeå (sammankallande) 
Eva Andersson, Umeå 
Ann Åström, Skellefteå 
Roger Marklund, Skellefteå 
Lilly Bäcklund, Lycksele 
K-G Abramsson, Vilhelmina 
Katarina Lövgren, Sorsele 
Leif Andersson, Vännäs 
Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors 
Maria Norrman Östberg, LO 
Anna Johansson, SSU 
 
Ersättare: 
Andreas Lundgren, Umeå 
Irma Olofsson, Umeå 
Bengt Markstedt, Skellefteå 
Sam Wenngren, Norsjö 
Jan Bergström, Dorotea 
Eva Helleberg, Storuman 
Grethel Broman, Nordmaling 
Anne-Lise Harnesk, Vindeln 
Robert Andersson, LO 
Teodor Appelblad, SSU 
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Första maj 

Årets 1 maj firades på 18 platser runt om i länet. De lyckade 1 maj-arrangemangen 
kunde genomföras tack vare ett fint arbete från arbetarekommunerna och fackliga 
organisationer i samarbete med ABF. 
 
Plats  Talare:  
 
Umeå  Stefan Löfven, partiordförande och statsminister 

Hörnefors  Helen Pettersson, riksdagsledamot 

Robertsfors  Rickard Carstedt, ombudsman LO Norra Sverige 

Vindeln  Lotta Wiechel, ordförande SSU-distriktet 

Vännäs  Isak From, ordförande DS tillika riksdagsledamot 

Bjurholm  Lotta Wiechel, ordförande SSU-distriktet 

Dorotea  Björn Wiechel, riksdagsledamot 

Åsele  Björn Wiechel, riksdagsledamot 

Storuman  Lorents Burman, kommunalråd Skellefteå 

Lycksele  Åsa Karlsson, riksdagsledamot  

Sorsele  Robert Andersson, ombudsman LO Norra Sverige 

Skellefteå  Fredrik Stenberg, ABF-distriktets ordförande 

Boliden  Fredrik Stenberg, ABF-distriktets ordförande  

Skelleftehamn Fredrik Stenberg, ABF-distriktets ordförande 

Norsjö  Robert Andersson, ombudsman LO Norra Sverige 

Nordmaling                  Helen Pettersson, riksdagsledamot 

  Erik Bergkvist, kandidat Europaparlamentet 

Vilhelmina  Peter Olofsson, regionråd 

Malå  Mikael Lindfors, kommunalråd Norsjö 
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Distriktskongress 2019 

Kongressen genomfördes den 6–7 april på Hotell Lappland, Lycksele. 
Partistyrelsen representerades av Susanna Gideonsson. 
 
Övriga gäster vid distriktskongressen: 
Lilly Bäcklund S-kvinnor i Västerbotten, Robert Andersson, LO-distriktet, Joakim 
Lindquist, ABF Västerbotten, Linda Westerlind, Folkbladet. 

Studierådet 2019  

Studierna i distriktet är en stomme i att bygga organisation. Distriktsstyrelsen har 
för studieverksamheten antagit en studieplan för perioden 2019–2022. En del av 
studieverksamheten handlar om att stödja och samarbeta med arbetarekommuner 
för att upprätthålla kontinuitet. En annan del består i distriktets egen 
studieverksamhet, med bland annat ledarskapsutbildningar. 
 
Det är viktigt att hela kedjan av studier hänger ihop. Från föreningarnas cirklar och 
arbetarkommunernas medlemsutbildningar till de vidare stegen och den samlade 
rörelsens spetsutbildningar. Men för att det alls ska finnas krävs värvning och att 
folk söker. Vi är hela tiden i behov att utveckla vår egen och rörelsens bildning i 
såväl dagsaktuella debatter som i grundläggande ideologi och systemfrågor, och vi 
behöver kontinuerligt utbilda nya och gamla medlemmar i ledarskap och 
färdigheter att representera. 
 
Under några år har studierna normaliserats och institutionaliserats, i betydelsen att 
innehåll och upplägg görs likadant i hela landet. Detta för att underlätta och 
understödja att studieverksamhet ska finnas överallt. Det är ett sätt att leva upp till 
målet att alla nya medlemmar har rätt till medlemsutbildning inom sex månader.  
 
Det här arbetet rullar på, det har gett goda resultat, men behöver ständigt 
underhållas.  
 
All studieverksamhet ska ske tillsammans med och registreras hos ABF eller 
Medlefors folkhögskola.  
   

Statistik från ABF gällande inrapporterade partiaktiviteter: 
 
Folkbildning 
Antal arr.  deltagare antal kvinnor timmar 
61  462 205  1 107 
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Annan verksamhet  
Antal arr.   deltagare antal kvinnor timmar 
30  289 135  236 
 
Kulturarrangemang 
Antal arr.   deltagare antal kvinnor timmar 
89                3 071 1 581                     801  
 

Facklig-politisk samverkan 

Året inleddes av förberedelser inför och genomförandet av valrörelsen för valet till 
Europaparlamentet. Partidistriktets valplan har synkroniserats med LO-distriktets 
och förbundens valaktiviteter genom fortsatt regelbundna träffar med LO-
distriktets valledare och förbundsavdelningarnas politiskt ansvariga genom Fackligt 
valcentrum. Lokalt har samverkan skett mellan LO-facken och arbetarekommuner-
nas fackliga ledare och utskott. Vi har även deltagit vid lokala möten mellan LO-
fack, ABF och fackliga ledare/ak där så har efterfrågats.  
 
Vi kan konstatera att det långsiktiga arbete som lagts ned under de senaste åren från 
både partidistrikt och LO-distrikt har varit värdefullt i valrörelsen. Tillsammans har 
vi lyckats mobilisera ett stort väljarstöd för både vår egen kandidat Erik Bergkvist 
men också för LO:s kandidat Johan Danielsson vilket har givit oss två starka röster 
i Europa och en stor påverkanspotential. Vi kan samtidigt konstatera vikten av ett 
fortsatt långsiktigt arbete mellan partidistriktet och LO-distriktet.  
 
Det facklig-politiska samverkansarbetet behöver vara en prioriterad fråga framöver 
för att aktivt kunna motverka de högervindar som nu blåser både inom landets 
gränser såväl som utanför. Det är upp till oss i arbetarrörelsens två grenar att ta det 
ansvaret. Det handlar om att orka utveckla samarbetet med dels LO-distriktet och 
förbundsavdelningarna och dels mellan arbetarekommunernas fackliga ledare och 
LO-facken. 
 
Under hösten har vi haft en inledande träff med fackliga utskottet dvs. 
arbetarekommunernas fackliga ledare med syfte att inventera både arbetare-
kommunernas arbetssätt men också för att få till oss hur partidistriktet bättre kan 
stötta det lokala facklig-politiska samverkansarbetet. Detta arbete kommer att följas 
upp och fortsätta under 2020. 
 
Robert Andersson  
Facklig ledare  
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Valberedning 

Under året har partidistriktets valberedning träffats 4 gånger; 1 feb, 2 jun, 8 sep och 
3 nov. 
 
Mötet den 1 februari handlade om att förbereda val till ny distriktsstyrelse som 
förrättades på distriktsårskongressen 6–7 april. Där valdes också en ny valberedning 
för de kommande fyra åren. 
 
På mötet i juni påbörjades arbetet med att sätta en organisationskultur och 
bestämma ett förhållningssätt i den nya gruppen. På detta möte fastställde också 
valberedningen sitt förslag vad gäller val av nämndemän till såväl Förvaltningsrätten 
i Umeå, Kammarrätten i Sundsvall, som till Hovrätten i övre Norrland. 
På mötet i september fortsatte valberedningen arbetet med organisationskultur och 
förhållningssätt i gruppen. 
 
Valberedningen har fått ett utredningsuppdrag att ta fram ett förslag till ny 
valkretsindelning för kongressombudsvalen. Detta arbete påbörjades också på 
septembermötet. Tyngdpunkten för detta lades dock till mötet i november, då 
valberedningen problematiserade en rad olika förslag till valkretsar.  
 
Avslutningsvis kan vi sammanfatta valberedningens arbete under året som 
konstruktivt, kreativt, positivt samt med en hel del goda samtal och en uppsluppen 
stämning. 
 
Jag vill i egenskap av sammankallande tacka valberedningens ledamöter, såväl i den 
avgående, som den nyvalda, för ett riktigt bra verksamhetsår.  
 
Thomas Fridh 
Valberedningens sammankallande 
 

Skogslänssamarbetet 2019 

Skogslänssamarbetet utgörs av de socialdemokratiska partidistrikten i Dalarna, 
Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Samarbetet 
bygger på mötesarenor med sådan representation som främjar våra gemensamma 
intressen att stärka socialdemokratin i våra län. 
 
Under året som gått så har det varit Västerbottens partidistrikt som varit 
ordförandedistrikt i skogslänen. Årets skogslänskonferens anordnades i  
Umeå, 30–31 oktober. Konferensen innehöll bland annat diskussioner politiska 
läget, etableringar och satsningar i länen, och deltagande av bland andra 
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infrastrukturminister Tomas Eneroth, landsbygdsminister Jennie Nilsson och 
minister för forskning och högre utbildning Matilda Ernkrans. Efter 
skogslänskonferensen lämnade Västerbotten över ordförandeklubban till 
Gävleborgs partidistrikt. Skogslänsombudsmännen, länsbänksansvariga och 
ordföranden har träffats i Stockholm ytterligare ett antal gånger för diskussioner 
gällande vårt samarbete och gemensamma frågor. 
 

Internationellt arbete 2019 

Under 2019 har distriktsstyrelsen antagit en handlingsplan för det internationella 
arbetet. Arbetet utifrån planen är att träffa flera arbetarekommuner i länet och 
stödja dem med sitt internationella arbete.  
 
Internationella ledaren i Västerbotten har fått förtroende att delta i en nationell 
referensgrupp för Mellanöstern och Nord Afrika området inom Palme Center. 
Lycksele Arbetarekommun har påbörjat planera ett projekt genom Palme Center, 
Palestina. S-kvinnor i Västerbotten har ansökt om att påbörja ett internationellt 
projekt, i Turkiet. Umeå Arbetarekommun avslutar projekt med Zimbabwe och 
eventuellt startar nytt projekt med samma land. Skellefteå Arbetarekommun genom 
Medlefors Folkhögskola har planerat att starta ett projekt södra Afrika. 
 
I början av 2019 har internationell ledare och DS- ordförande skrivit en insändare 
om att "Sverige ska verka för en kärnvapenfri värld". Insändaren har 
uppmärksammats i Rosenbad av föregående utrikesminister Margot Wallström.  
 
Att vara internationell ledare för Socialdemokraterna i Västerbotten är hedrande 
och det är glädjande att se flera arbetarekommuner i länet som visar stort intresse 
för den internationella solidariteten. Omvärlden inte trygg än, en hel del måste 
göras, demokratin hotas även i Europa.  
 
Jag vill tacka stort samtliga arbetarekommuner i länet och distriktsstyrelsen för 
deras stöd och engagemang.   
 
Internationell ledare  
Jamal Mouneimne 
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Representation  

Partidistriktet har under året varit representerat/ombud vid bl.a. följande tillfällen:
   
LO-distriktets Norra Sverige. Åsa Karlsson 
Representantskapsmöte 
 
Socialdemokraterna i Norrbottens   Helén Pettersson 
Distriktskongress 
 
Föreningen Norrlands Arbetares  
Folkhögskola, Medlefors årsmöte   Isak From 
 
Nätverket Svenskt Fjälljordbruk   Karin Malmfjord 
Regional temadag 
 
ABF-distriktets årsmöte   Erik Bergkvist 
 

Kurser och konferenser 2019 

Ledarskapsutbildning  5–6 september 23 deltagare 
Ansia, Lycksele 
 
Kommunkonferens  20 september 29 deltagare 
MB, Lycksele 
 
Arbetarrörelsehelg  5–6 oktober ca 100 deltagare 
Medlefors FHS, Skellefteå  
 
Skogslänskonferens   30–31 oktober ca. 40 deltagare 
Folketshus, Umeå 
 

Expeditionen  

Distriktsexpeditionen finns på Umestans Företagspark, Kaserngatan 5, Umeå.  
 
Anställda: Maria Lindberg, Förste ombudsman, Paulina Granberg, Ombudsman 
Emma Vigren, Verksamhetsassistent, Beatrice Årebrand, Verksamhetsassistent. 
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Arbetarekommunernas medlemstal  

  Antal medlemmar          Antal fören/klubbar 
 2017 2018 2019  2017 2018 2019 

Bjurholm 75 76 66  4 4 4 

Dorotea 76 84 76  1 2 2 

Lycksele 321 346 349  12 11 9 

Malå 82 87 75  1 0 0 

Nordmaling 100 102 85  6 5 5 

Norsjö 92 100 91  1 0 0 

Robertsfors 149 152 133  3 2 2 

Skellefteå  1054 1104 955  30 34 32 

Sorsele 52 57 50  2 0 0 

Storuman 105 109 101  4 6 6 

Umeå         1058 1124 1015  36 40 37 

Vilhelmina 174 167 143  10 7 6 

Vindeln 114 114 92  5 5 5 

Vännäs 136 134 116  4 5 5 

Åsele 80 76 72  3 1 0 

 

 3668 3832 3419  122 122 113 

Antalet medlemmar baserat på 2019-12-31 
 

 

Motionsredovisning från 2019 års distriktskongress 

Nedanstående motioner har behandlats av distriktsstyrelsen efter 2018 års 

distriktskongress: 

 

1. Hälsocentraler för äldre  

Motionär: Ulla Martinsdotter, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse att-sats 2 besvarad. 
 

2. Bentäthetsmätare med placering vid Lycksele lasarett  

Motionär: Karin Norlander, Lycksele Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att med Janeth Lundbergs tillägg anse motionen som 

besvarad. 
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3. Bildning i psykisk ohälsa och sjukdom för vårdgivare som möter gravida  
och nyblivna mammor.  
Motionär: Umeå S-kvinnoklubb, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen samt att bifalla tilläggsyrkandet.  
  

4. Narkotika på recept behöver bättre reglering och tillsyn  
Motionär: Novalie Lilja, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen som besvarad. 
 

5. Ny ekonomisk politik    
Motionär: Hans-Erik Persson, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen. 
 

7.  Gifta pensionärer får lägre pension jämfört med övriga pensionärer   
 sammanboende och ensamstående   
Motionär: Christine Vallin, Lycksele Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 2. 
 

8. Försäkringskassans handläggning av sjukpenning  

Motionär: Per-Erik Johansson och Ulf Björk, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 och 2. 
 

9. Motion om trygghet  

Motionär: Per-Erik Johansson, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen. 
 

10. Inkludera spel i kulturbegreppet   

Motionär: Oscar Sedholm, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1. 
 
11. Sverige måste ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen  

Motionär: Robin Enander, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 och 5. 
 

15. En servicefunktion för ett rättvist och jämlikt samhälle som omfattar  
landsbygdens utvecklingsmöjligheter inom ramen för ett levande Sverige 
Motionär: Hjoggsjö s-förening, Vännäs Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla att-sats 1, samt att anse att-sats 2 besvarad. 
 

17. Angående plogning av enskilda vägar  
Motionär: Laila Axelsson-Jonsson, Lycksele Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla att-sats 3. 
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18. Ökad trygghet för boende på landsbygd  
Motionär: Hjoggsjö s-förening, Vännäs Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla motionen. 
 

21. Statliga bolag bör ej vara medlemmar i Svenskt Näringsliv  
Motionär: SEKO S, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla att-sats 1. 
 
23. Validering till akademiska yrken måste utvidgas 
Motionär: Magnus Eriksson, Norsjö Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla motionen. 
 

26. Rasten som pedagogisk möjlighet  
Motionär: Mimmi Norgren Hansson, Robertsfors Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla 1 att-sats, samt att att-sats 2 och 3 anses som 
besvarade. 
 

28. Rätt till ledighet för politiska uppdrag  
Motionär: Magnus Eriksson, Norsjö Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla motionen.  
 

29. Vännäs-Nordmalings valkrets 8   
Motionär: Grethel Broman, Nordmalings Arbetarekommun 
Kongressen beslutaratt motionen anses besvarad. 
 

30. Ökad transparens och kommunikation mellan distrikt och 
arbetarekommuner  
Motionär: Hjoggsjö s-förening, Vännäs Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla motionen. 
 

32. Digitalt folkrörelsearbete 
Motionär: Oscar Sedholm, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att anse att-sats 1 och 2 och 5 som besvarade. 
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 Slutord 

2019 inleddes av att efter 4 månaders förhandlingar så fick Sverige en S-ledd 
regering, nu med stöd av C, L och MP. Konsekvenserna av detta, har 
distriktsstyrelsen direkt fått arbeta med. Det är ett nytt läge för oss och vi har under 
hela året fått svara på många frågor från medlemmarna om vad detta nya läge 
innebär. Vi har under året fått kritik från höger och vänster och populistiska 
misstroendeförklaringar har avlöst varandra. Men vi bör vara tydliga med att den 
balanspolitik som nu är överenskommen genom januariavtalet, är något helt annat 
än om vi haft en S regering med vänstermajoritet. Vi kan tydligt konstatera att vi på 
alla nivåer behöver stå upp för en socialdemokratisk politik i ett nytt politiskt 
landskap. 
 
Första halvåret ägnade vi även åt till valarbete inför och under EU valet.  
EU valarbetet utfördes under parollen ”FÖR DEMOKRATI OCH JÄMLIKHET, 
MOT KLYFTOR OCH EXTREMISM” 
För oss västerbottningar var det ett särskilt motiverade valarbete med vår egen  
Erik Bergkvist på valbar plats, och nu med Erik i parlamentet har vi en erfaren 
partikamrat på en central och strategiskt viktig position, något som vi verkligen ska 
nyttja. Vi satte ett mål om att öka valdeltagandet och förbättra valresultatet, det 
lyckades vi med. Tyvärr lyckades vi inte med det medlemsvärvningsmål som vi 
hade satt upp. Det visar att vi lyckas när vi jobbar tillsammans, men att fler måste 
börja ställa frågan - Vill du bli en del av vår rörelse? Vi vill och behöver få fler 
medlemmar som vi kan hälsa hjärtligt välkomna.  
 
För att visa att vi tar västerbottningarnas oro på allvar och för att få ta del av deras 
förslag på förändring, så har vi tillsammans med regiongruppen och tankesmedjan 
Tiden startat ett politiskt utvecklingsarbete. Detta arbete har inletts med att ta fram 
en enkät som partidistriktet, regiongruppen och arbetarkommunerna nu kan 
använda för samtal och intagande av synpunkter från västerbottningarna. Vi ska 
senare under 2020 börja arbetet med att, utifrån våra grundvärderingar och 
västerbottningarnas förväntningar på oss, utarbeta en hållbar välfärdspolitik med 
fokus på valseger 2022. I det viktiga och mångsidiga arbetet har hela styrelsen, alla 
förtroendevalda och alla socialdemokratiska medlemmar en helt avgörande roll.  
Självklart underlättar det för styrelsen att ha tillgång till personalen på 
distriktsexpeditionen som i vått och torrt finns och stöttar styrelsen. 
 
Tack till alla som bidrar till att Socialdemokraterna i Västerbotten är en kraft att 
räkna med. 
 
Isak From Ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten 
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Länets socialdemokratiska riksdagsgrupp 2019 

Helén Pettersson  Ordinarie ledamot Arbetsmarknadsutskottet 
   Länsbänksansvarig 
   Regionansvarig skogen t.o.m. nov 
 
Isak From   Ordinarie ledamot och vice gruppledare Miljö- 
   och Jordbruksutskottet 
   Suppleant Näringsutskottet 
   Kvittningsman 
   Ersättare gentekniknämnden 
 
Björn Wiechel  Arbetande suppleant Finansutskottet 
Föräldraledig from 20/12 Ledamot EU-nämnden 
    
 
Åsa Karlsson  Ordinarie ledamot Kulturutskottet 
   Suppleant Socialförsäkringsutskottet 
   Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 
 
Fredrik Stenberg  Arbetande suppleant Finansutskottet 
Ersättare from 20/12  Ledamot EU-nämnden 
 
Motioner: 
 
Helén Pettersson  Rovdjursersättning för rennäringen 
   Dawit Isaak måste friges och det fria ordet 
   måste värnas 
   Förseningsstatistik för flyget 
   Det Allmänna uppdraget i viltförvaltningen 
   Tillåt inte vargföryngring inom  
   renskötselområdet 
   Acceptansen för den svenska älgförvaltningen 
   Stödet till ungdomsverksamhet 
   Privata helikopterföretags betydelse 
   Avskaffa fideikommiss 
 
Isak From   Regionala flygplatser 
   Enskilda vägar 
   Hastighetsövervakning vid skolor 
   Ålderskrav och kompetensbevis för 
   vattenskoter 
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   Kvaliteten på landets vägar är sämst i 
   Västerbotten 
   Förseningsstatistik för flyget 
   Gifta pensionärer får lägre pension 
   Konkurrenskraftig klimatsmart industri 
   Hanteringen av infekterade målkonflikter 
   Kombinationstjänster på landsbygden 
   Ursprungsmärkning av metaller i elbilar och 
   andra elektriska maskiner 
   Stödet till ungdomsverksamhet 
   Privata helikopterföretags betydelse 
 
Björn Wiechel  Validering av akademiska yrken samt 
   möjligheten att läsa vid universitet på distans 
   Kombinationstjänster på landsbygden 
 
Åsa Karlsson  Validering av akademiska yrken samt 
   möjligheten att läsa vid universitet på distans 
   Enskilda vägar 
   Gifta pensionärer får lägre pension 
   Hanteringen av infekterade målkonflikter 
 
Ovan avser de motioner vi står som förstanamn på, eller har skrivit ihop med en 
annan ledamot. I de fall det är fler än två ledamöter som har skrivit under, vilket 
ofta sker inom ramen för olika nätverk och konstellationer i riksdagsgruppen, så 
nämns de inte här. Information om dessa finns på www.riksdagen.se, sök på 
respektive ledamot. Utöver motionerna har länets ledamöter också deltagit i 
debatter i riksdagens kammare, studiebesök, studieresor och andra aktiviteter både 
inom och utom valkretsen. 
 
Slutord 
 
2019 har varit ett år som inget annat i svensk modern politisk historia. Det inleddes 
med att en regeringsbildning till slut blev möjlig, bestående av Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet, efter att ett avtal slutits mellan dessa regeringspartier och 
Centerpartiet och Liberalerna. Avtalet går under namnet Januariavtalet och 
omfattar 73 punkter, som i sin tur kan delas upp i många fler. Mycket av den politik 
som regeringen kommer att lägga fram kommer att härröra ur avtalet. Som i alla 
förhandlingar innebär avtalet att ingen får allt, men att alla får något. För vår del 
innebär det att vi får styra landet och därmed ha kvar den stabilitet och det initiativ 
som det innebär. Att med bara drygt 28 procent i väljarstöd, och med över 60 
procent partier till höger om oss, ändå få styra landet och kunna få igenom rejält 
mycket av vår egen politik, det är en bedrift. Att föreställa sig alternativet, en 
högerregering med stöd av SD, där vi inte får igenom något alls, det förfärar.  
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Det viktiga som också har hänt i och med detta är att Sverige har visat att det går 
att forma nya allianser, trots tidigare och aktuella konflikter, för att värna 
grundläggande demokratiska värden och institutioner.  
 
Men året har också inneburit ett ökat behov av att vi som socialdemokrater 
framhåller vad som är just vår politik. Att vi kan skilja på vad som är vår vilja och 
vad som är en kompromiss.  
 
Sjösättningen av avtalet har förstås inneburit en del smärtsamma prövningar, som 
exempelvis reformeringen av Arbetsförmedlingen. Avtalet i sig och det nya 
politiska landskapet som följer på det, har vidare inneburit en sökande och trevande 
tid för samtliga partier. I de bästa stunderna lyckas vi överbrygga tidigare låsningar, 
men i de sämsta så går Vänsterpartiet ihop med SD, M och KD och hotar att fälla 
vår minister.  
 
Den politiska debatten har fortsatt dominerats av efterdyningarna av flyktingvågen 
från 2015, med frågor om migration, integration och trygghet. Dessa frågor är 
intimt förknippade med människors uppfattning om välfärd och trygghet. Vi måste 
återfå medborgarnas förtroende här, om vi ska lyckas få gehör för vår ambition att 
stärka den generella välfärden och öka jämlikheten. Debatten har under året också 
vuxit för att från statens sida tillskjuta kommuner och regioner mer pengar för att 
kunna tillgodose de ökade behoven i omsorgerna till följd av en allt större andel 
äldre i befolkningen.  
 
Det krävs att vi med regeringsmakten ser till att svara på de frågor som 
medborgarna ställer sig och att vi löser de bekymmer som de upplever. Gör vi det, 
då kan såväl landet som socialdemokratin stärkas.  
 
Helén Pettersson 
Isak From 
Björn Wiechel 
Åsa Karlsson 
Fredrik Stenberg 
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Verksamhetsberättelse för länets Socialdemokratiska 
Regiongrupp 2019 

2019 var första året som regionkommun, Region Västerbotten, med ansvar för 
både hälso- och sjukvård och regional utveckling. Under året har samtalen handlat 
mycket om löpande verksamhet, personal- och budgetfrågor samt anpassning av 
verksamheten för att möta morgondagens behov. 
 
Regiongruppens arbete har under första halvåret fokuserat på Europaparlaments-
valet. Aktiviteter har genomförts tillsammans med partiets grundorganisationer 
över hela länet samt att hela regionfullmäktigegruppen, vid en konferens i Lycksele, 
genomförde dörrknackning och utåtriktade aktiviteter tillsammans med Lycksele 
ak. Extra glädjande att vårt regionråd Erik Bergkvist valdes in som EU-
parlamentariker.  
 
Under 2019 har regiongruppen, tillsammans med partidistriktet, tagit hjälp av 
Tankesmedjan Tiden för att ta fram en ny kommunikationsstrategi för 
mandatperioden. Syftet har varit att stärka oss som parti och ge oss verktyg att 
arbeta än mer strategiskt. Arbetet har resulterat in en strategi indelat i fyra faser. 
Under första året, 2019, har fokus legat på att inhämta synpunkter på vår politik. 
Metoden för detta har varit en enkät med fokus på länets sjukvård, regionala 
utveckling samt kommunal välfärd.  
 
Regiongruppen har sammanträtt vid sex tillfällen under 2019 i samband med 
regionfullmäktige samt en sammankomst med två dagars konferens i Lycksele. 
Fokus på konferensen var kommunikationsstrategin, ekonomi och dörrknackning 
tillsammans med Lycksele Arbetarekommun. Anna-Lena Danielsson har varit 
gruppens mötesordförande, Alejandro Caviedes dess vice ordförande och Britt-
Louise Ericsson mötessekreterare. 
 
Gruppstyrelsen har genomfört nio sammanträden under året 2019. Styrelsen har 
bestått av Peter Olofsson (ordförande), Anna-Lena Danielsson, Erik Bergkvist 
(tom juli), Rickard Carlstedt, Susanne Dufvenberg, Kenneth Andersson,  
Nina Björby, Lars Lilja (fr. augusti) Janeth Lundberg, Alejandro Caviedes, Sonja 
Eriksson (januari-mars), Urban Lindström, Maria Lindberg (partidistriktets förste 
ombudsman), Veronica Berg (politisk sekreterare) samt Britt-Louise Ericsson 
(sekreterare). 
 
Gruppstyrelsen i regiongruppen 
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S-kvinnor Västerbotten 

S-Kvinnor Västerbotten började verksamhetsåret med att planera inför sin egen 
distriktskongress i mars och årets EU val. På sedvanligt sätt uppmärksammades den 
Internationella kvinnodagen runt om i länet, ansvariga för dessa arrangemang var 
de lokala s-kvinnoklubbarna. 
 
Distriktskongressen hölls i Lycksele den 16 mars, två teman genomsyrade 
kongressen, det ena var den EU val som gick av stapeln den 26 maj, medverkade 
gjorde vår egen kandidat Erik Bergkvist som beskriver vikten av att delta aktivt i 
valarbetet och att faktiskt gå och rösta inför detta viktiga val. Erik lovade hålla S-
kvinnors frågor högt i sitt kommande uppdrag. Ekonomiska frågor och 
regionalpolitik är de områden som Erik särskilt vurmar för men först efter valet vet 
vi vilka ansvarsområden som kommer att tilldelas honom. S kvinnor önskar honom 
lycka till och kommer att rekommendera väljare att x vår egen länskandidat för de 
som kan tänka sig att x en man, de som inte de vill är s-kvinnor i Västerbotten 
rekommendationen att x förbundsordförande Carina Persson. Det andra inslaget 
var Inger-Ann Omma S-kvinna från Tärna men bosatt i Lycksele som återgav sin 
livsresa. Att växa upp som flicka i samiskt renskötande familj vad och hur det 
påverkade henne av förväntningar mm, men också att hon utbildat sig till advokat i 
ett civilt yrke. En färgstark personlig berättelse som både var privat, personlig och 
professionell. Ordförande Susanne Dufvenberg från Skellefteå avslutade sitt 
uppdrag som ordförande i länet, hon avtackades med blommor tal och present. Till 
ny ordförande för S-kvinnor i länet valdes Lilly Bäcklund Lycksele. 
 
Årets stora aktivitet när det gäller studier blev en succé. Utbildning i Sociala medier 
och kommunikation genomfördes i hela länet. En utbildning med mycket bra 
innehåll. För deltagare gick det att delta fysiskt på plats där utbildarna från Henson 
var på plats och föreläste, men att delta via länk fanns också möjlighet att göra och 
det tekniska fungerade mycket bra. Under året har styrelsen arbetar fram en 
kommunikationsplan som är kopplad till den verksamhet som S kvinnor i länet 
planerar att genomföra. 
 
Internationella kommittén har arbetat intensivt med att finna ett internationellt 
projekt att utveckla tillsammans med OPC.  (Olof Palme Centra) Under oktober 
månad blev allt klart men på grund av det allvarliga läget i Turkiet fick planerna 
tillsvidare läggas på is. Förstudieresan kommer att genomföras när läget är stabilt. 
Situationen i Turkiet är mycket omtalad på den politiska agendan både i vårt land 
men avgörande för demokratin och säkerheten i regionen och Europa. Under våren 
2020 kommer OPC att erbjuda projektledare utbildning för projektaktiva och länets 
internationella ledare kommer att delta. 
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1.a maj deltog S kvinnor på flera orter i länet med att aktivt återge S-kvinnors 
aktuella politik. 
 
S kvinnors hälsning på partidistriktets kongress i Lycksele fick stor 
uppmärksamhet, Mäns våld mot kvinnor var vårt budskap förutom att vi önskade 
partiet en feministisk bra kongress. Vårt huvudbudskap fick till följd att 
kongressens redaktionsutskott förslog kongressen att anta ett uttalande i frågan. Ett 
uttalande som avslutades med att ställa sig bakom S-kvinnors krav om nolltolerans 
när det gäller mäns våld mot kvinnor.    
 
Lilly Bäcklund 
Ordförande S kvinnor Västerbotten 
 

SSU Västerbotten 2019 

Den bildningstradition som finns inom SSU men även arbetarrörelsen i sin helhet 
är bland det finaste vi har och något vi arbetar varje dag för att bevara. Det 
anordnades bland annat en valkickoff i samband med EU-valet, vi har haft studier 
tillsammans med SSU Norrbotten och runt om i distriktet har det varit mycket 
studier på kommunnivå.  
 
EU-valrörelsen blev en lyckad start på verksamhetsåret där vi knackade dörrar, 
värvade medlemmar besökte skolor i hela regionen. Under första maj talade 
SSU:are i många av länets kommuner, både som apelltalare och huvudtalare. 
Distriktet gick vidare mot en sommar som innehöll glada och roliga evenemang 
som Åsele marknad, Dorotea marknad och Trästockfestivalen där vi kampanjade. 
Under sommaren arbetade vi även med SSU-kongressen som ägde rum i augusti, 
där vi bland annat valde in Anna Johansson från Västerbotten i förbundsstyrelsen.  
 
Under hösten fortsatte kampanjarbetet i hela distriktet på med bland annat besök 
och debatter på skolor. SSU Västerbotten deltog på skyltsöndag i Skellefteå, 
Dorotea och Umeå där vi delade vi ut glögg, pepparkakor och pratade politik.  
 
Som avslut på verksamhetsåret hade vi vår DÅK i slutet av februari där vi klubbade 
många motioner och valde en styrelse som ser otroligt mycket fram emot det 
kommande verksamhetsåret! 
 
Lotta Wiechel 
Ordförande SSU-Västerbotten 
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Distriktsstyrelsens förslag 2020 

§ 17 a. Distriktskongressen 2021 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att förlägga 2021 års kongress till den 17–18 april 2021 på Medlefors FHS, 

Skellefteå  
 
att motioner till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda  

senast den 10 januari 2021 
 
att ombudsfullmakter ska vara partidistriktet tillhanda  

senast den 10 januari 2021 
 
att nomineringar till val som förrättas av kongressen ska vara partidistriktet 

tillhanda senast den 10 januari 2021  
 
att interpellationer till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast 

den 21 mars 2021 
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